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ΑΡΘΡΟ 1 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

Ο  πλεηαηξηζκφο δηαηεξεί  ηελ  επσλπκία: «Οηθνδνκηθφο  πλεηαηξηζκφο Τπαιιήισλ 

Αγξνηηθήο  Σξαπέδεο  ηεο  Διιάδνο  πλ.Π.Δ.» 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΓΡΑ 

Έδξα ηνπ είλαη ν Γήκνο Αζελαίσλ, ν νπνίνο απνηειεί ην θέληξν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ  ηνπ   θαη   φπνπ   είλαη   εγθαηεζηεκέλε   ε   δηνίθεζή  ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΟΠΟ 

1.-Ο πλεηαηξηζκφο έρεη ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο ζηεγάζεσο κε δηαλνκή 

ζηα κέιε ηνπ νηθνπέδνπ εληφο εγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Πφιεσο ζηηο πεξηνρέο 

ελδηαθέξνληφο ηνπ γηα αλέγεξζε θαηνηθίαο, πιεξνχληνο ηηο πξνζήθνπζεο πξνυπνζέζεηο 

,ή άιισο πσο θαζψο θαη ηελ αλάπιαζε, αλακφξθσζε 

 θαη βειηίσζε γεληθά ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ήηνη ηε βειηίσζε ηνπ νηθηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

κειψλ ηνπ. 
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2.-Η εθπιήξσζε ηνπ ζπλεηαηξηθνχ ζθνπνχ επηηπγράλεηαη κε θάζε λφκηκν κέζν θαη κε 

άληιεζε ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ, δηα ηεο επηβνιήο θαηφπηλ απνθάζεσλ ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, εηζθνξψλ ζηα κέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

3.-Γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ, ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ρνξεγεί 

δάλεηα ζηα εγγεγξακκέλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηξηκήλνπ κέιε ηνπ, πξνο εμππεξέηεζε ησλ 

ζηεγαζηηθψλ ηνπο αλαγθψλ (βι. θαη αξ.1 παξ.2 ε΄ Ν.1667/86) εθ΄φζνλ ππάξρνπλ 

επαξθή δηαζέζηκα ίδηα θεθάιαηα θαζψο θαη λα ζπλάπηεη δάλεηα, ζπκβαιιφκελνο κε 

νπνηνλδήπνηε πηζησηηθφ Ιδξπκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο απνθάζεσο ηεο Γεληθήο ηνπ 

πλέιεπζεο. 

4.-Γεληθψο ν πλεηαηξηζκφο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή 

ζπλεξγαζία θξίλεηαη αλαγθαία, θαηφπηλ ιήςεσο λνκίκνπ απνθάζεσο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηεί δπλαηή ή λα δηεπθνιπλζεί ή λα δηαζθαιηζηεί ε εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ 

θαη γεληθφηεξα ε εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φπσο ε πξαθηφξεπζε 

αζθαιεηψλ, νη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο πάζεο θχζεσο θαη νη παξνρέο πγείαο ζε κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ή ε ζχζηαζε ή ε ζπκκεηνρή ζε εηαηξεία κε 

αληηθείκελν ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο..  

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

Η δηάξθεηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ είλαη απεξηφξηζηε.  

ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ 

1.-Μέιε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ηπγράλνπλ φζα είλαη ήδε εγγεγξακκέλα ζην Μεηξψν 

 κειψλ ηνπ θαηά ην ρξφλν ηεο παξνχζαο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ 

 θαηαζηαηηθνχ  ηνπ  αλεξρφκελα    ζε  9219. 

2.-Ωο λέα κέιε κπνξεί λα γίλνπλ δεθηά πξφζσπα 

 ελήιηθα, κε ηεινχληα ππν δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε θαη κε κεηέρνληα ζε 

 άιινλ  νηθνδνκηθφ  ζπλεηαηξηζκφ  κε  ηελ  απηήλ  έδξα   θαη ηνλ ίδην ζθνπφ(άξ.2παξ.1 

θαη 3 Ν.1667/86) θαη δε έρνληα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ ή ζπληαμηνχρνπ ηεο 

Σξαπέδεο Πεηξαηψο θαη γεληθφηεξα ππάιιεινη ηνπ Οκίινπ Πεηξαηψο ή φπσο απηφο 

κεηεμειηρζεί, ζπληαμηνχρνη ηεο ΑΣΔ , νη ππάιιεινη θαη ζπληαμηνχρνη ηνπ ΟΤΑΣΔ θαη 
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ππάιιεινη θαη ζπληαμηνχρνη ησλ ινηπψλ ζπγγελψλ νξγαληζκψλ ηεο πξψελ ΑΣΔ θαζψο 

θαη νη θιεξνλφκνη ησλ απνβηνχλησλ ζπλεηαίξσλ. 

3.-Η παξαδνρή λένπ κέινπο γίλεηαη κεηά ηελ ππνβνιή εγγξάθνπ ζρεηηθήο αηηήζεσο 

θαη ηελ έγθξηζή ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαηά ηελ πξψηε κεηά ηελ 

 ππνβνιή ηεο ζπλεδξίαζή ηνπ.Η εγγξαθή ηνπ, φκσο, ζην Μεηξψν κειψλ γίλεηαη εθ΄ 

φζνλ ε παξαδνρή ηνπ ζα  έρεη εγθξηζεί  απφ  ηελ  πξψηε  Γεληθή πλέιεπζε  πνπ  ζα  

ζπλέιζεη.Η ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηά ηνπ σζηφζν ζα έρεη απνθηεζεί απφ ηεο 

πξνεγεζείζαο έγθξηζεο ηεο αηηήζεψο ηνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

(αξ.2παξ.4Ν.1667/86). 

4.-Η ζπκκεηνρή ησλ λέσλ κειψλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημήο 

ηνπο ζε φξγαλα  ηνπ πλεηαηξηζκνχ επηηξέπεηαη κφλνλ απφ ηνλ ρξφλν  έγθξηζεο  ηεο  

παξαδνρήο ηνπο  (αξ.2παξ.4Ν.1667/86). 

5.-Η Γεληθή πλέιεπζε έρεη ηελ εμνπζία λα θξίλεη ηελ ηπρφλ άξλεζε ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγγξαθήο σο κέινπο θάπνηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.Αλ ε 

 απφθαζή ηεο είλαη απνξξηπηηθή ζχκθσλα κε  ηελ πξνεγεζείζα ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ν νπνίνο έρεη δηθαίσκα πξνζθπγήο 

δηθαζηηθψο θαη ΄απηήο,  θαηά  ηα  νξηδφκελα  ζην  άξζξν 2παξ.6 Ν.1667/86. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΜΔΡΙΓΑ 

1.-Κάζε ζπλεηαίξνο εγγξάθεηαη γηα κία ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα, ε αμία ηεο νπνίαο 

αλήξρεην γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο ζπλεηαίξνπο ζην πνζφ  ησλ 27,20 € θαηά ην 

ρξφλν εγγξαθήο ηνπο, γηα δε ηνπο  εγγξαθνκέλνπο ζην κέιινλ ζην πνζφ ησλ 27,20 €. Η 

ελ ιφγσ κεξίδα είλαη νλνκαζηηθή θαη αδηαίξεηε θαη ίζε γηα φινπο (αξ.3παξ.1 θαη 2 

Ν.1667/86). 

2.-Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη δη’ εθρσξήζεσο, 

πξαγκαηνπνηνπκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κφλν ζε  

εθδνρέα έρνληα  ή απνθηψληα ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλεηαίξνπ. Η εθρψξεζε γίλεηαη κε 

ηδησηηθφ έγγξαθν, θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ αξ.3παξ.4Ν.1667/86. 
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3.-Η ζπλεηαηξηζηηθή κεξίδα δελ θαηάζρεηαη  γηα νθεηιέο ηνπ ζπλεηαίξνπ πξνο ηξίηνπο, 

επί απνπείξαο θαηαζρέζεψο ηεο δε, έρνπλ εθαξκνγή νη νξηζκνί ηνπ 

αξ.3παξ.5Ν.1667/86. 

4.-Οη ζπλέηαηξνη κπνξεί λα έρνπλ επί πιένλ ηεο ππνρξεσηηθήο κέρξη θαη πέληε 

πξναηξεηηθέο ζπλεηαηξηζηηθέο κεξίδεο, αιι΄αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ηνπο έρνπλ κφλν 

κηα ςήθν θαηά ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (αξ.4παξ.2Ν.1667/86).Αλ έρνπλ κφλν  

κηα, ζε  πεξίπησζε  εθρψξεζήο  ηεο  απνρσξνχλ  ηνπ  πλεηαηξηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ  ΚΑΙ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΜΔΛΩΝ 

1.-Οη ζρέζεηο  αλάκεζα  ζην  πλεηαηξηζκφ  θαη  ηα  κέιε  ηνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.1667/86, ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ ελ ηζρχη λνκνζεηεκάησλ θαη ηνπ 

παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.πκπιεξσκαηηθή εθαξκνγή γηα ζέκαηα κε ξπζκηδφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο απηέο έρνπλ νη νξηζκνί  ηνπ  Δκπνξηθνχ  θαη  ηνπ  Αζηηθνχ  Γηθαίνπ 

(αξ.17παξ.1 Ν.1667/86). 

2.-Οη ζπλεηαίξνη έρνπλ ηα εθ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ δηθαηψκαηα.Γηθαηνχληαη 

λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ζπγθαινχκελεο Γεληθέο πλειεχζεηο θαη λα ςεθίδνπλ 

ζ΄απηέο, λα δηεθδηθνχλ ηελ ςήθν ηνπ ψκαηνο ζηηο δηεμαγφκελεο αξραηξεζίεο, λα 

αληηκεησπίδνληαη απφ ην πλεηαηξηζκφ βάζεη ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο γηα φια 

ηα κέιε, λα πιεξνθνξνχληαη γηα ηελ πνξεία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ππνζέζεσλ  

θαη ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, ησλ 

ηζνινγηζκψλ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ θεξδνδεκηψλ  εμαληινχληεο  ελ πξνθεηκέλσ ην 

γεληθφηεξν δηθαίσκα ηνπο πιεξνθφξεζεο πεξί νπ ην άξζξν 4παξ.2 Ν.1667/86, λα 

απνρσξνχλ  ειεπζέξσο  θαη  λα  ζπκκεηέρνπλ  ζε  θάζε  ιακβαλφκελν  κέηξν ππέξ 

ηεο  νιφηεηαο  θαη  ηδίσο  ζηηο  θιεξψζεηο  αθηλήησλ  θαη  ηε  δηαλνκή  ηνπο. 

3.-Αληηζηνίρσο, νη ζπλεηαίξνη έρνπλ ηηο εθ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ ππνρξεψζεηο: 

Οθείινπλ λα πξναζπίδνληαη θαη ππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, λα ζέβνληαη θαη ηεξνχλ ηνπο νξηζκνχο ηνπ παξφληνο, λα κελ 

 ελεξγνχλ θαηά ηξφπν βιαπηηθφ γη΄απηφλ, λα θαηαβάιινπλ ηηο εθάζηνηε  

επηβαιιφκελεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εηζθνξέο θαη ηηο πξνβιεπφκελεο  

ζπλδξνκέο  θαζψο  θαη  ηα  απνθαζηδφκελα  απφ  ην  ψκα  θαη ηα νξηδφκελα 

απφ ηηο λφκηκεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (βι.θαη αξ.4παξ.2 θαη 
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3Ν.1667/86), λα εμππεξεηνχλ εκπξφζεζκα ηηο δαλεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, λα 

ελεκεξψλνπλ δε εγγξάθσο ην Γ.. γηα θάζε ηπρφλ 

αιιαγή δηεπζχλζεψο ηνπο, επζπλφκελνη, άιισο εηο απνδεκίσζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ γηα νπνηαδήπνηε δεκία ζα έρεη επηθέξεη ζηα ζπκθέξνληά ηνπ ε  

παξάιεηςε  εγθαίξνπ  ελεκεξψζεψο  ηνπ  γηα  ηελ  αιιαγή. ε πεξίπησζε αιιαγήο 

δηεπζχλζεσο ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ θάζε επίδνζε εγγξάθνπ ζηελ 

δεισζείζα παιαηά θαη κε ηζρχνπζα πιένλ, ζεσξείηαη σο λφκηκε θαη 

παξάγεη  πιήξε   ηα   ζθνπνχκελα   απνηειέζκαηα. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΟΡΟΙ  ΑΠΟΥΩΡΗΗ  ΜΔΛΟΤ 

1.-Ο ζπλεηαίξνο κπνξεί λα απνρσξήζεη ειεπζέξσο απφ ην πλεηαηξηζκφ κε γξαπηή 

δήισζή ηνπ πνπ ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηξεηο κήλεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ  

απφ ην ηέινο ηεο νηθείαο νηθνλνκηθήο ρξήζεο (αξ.2παξ.7Ν.1667/86) ππφ ηελ 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο, φηη ζα έρεη παξακείλεη κέινο επί κηα ηξηεηία θαη ζα έρεη 

κεξηκλήζεη λα εμνθιήζεη θάζε ηπρφλ ππνρξέσζή ηνπ ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν θαηά ην 

ρξφλν απνρψξεζήο ηνπ. 

2.-ηνλ απνρσξνχληα νηθεηoζειψο, απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηθή ηνπ κεξίδα ην αξγφηεξν 

εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεσο θαηά ηελ νπνίαλ 

ρσξεί  ε  απνρψξεζε (αξ.2παξ.9Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΙΑΓΡΑΦΗ (ΑΠΟΚΛΔΙΜΟ) ΜΔΛΟΤ 

1.-ε  πεξίπησζε  αληηζπλεηαηξηζηηθήο  ζπκπεξηθνξάο,  φπσο  ελδεηθηηθψο  ε  

νθεηιή ζπλδξνκψλ ή εηζθνξψλ ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν πάλσ απφ έλα 

έηνο αθφηνπ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ή, γεληθφηεξα, 

ζπκπεξηθνξάο βιαπηηθήο γηα ηα ζπλεηαηξηζηηθά ζπκθέξνληα, ρσξεί απνθιεηζκφο 

(δηαγξαθή) ηoπ κε ηεξνχληνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κέινπο, δπλάκεη 

απνθάζεσο ηεο  Γεληθήο  πλειεχζεσο, ιακβαλνκέλεο  ζε  εηδηθή απαξηία ησλ 2/3   ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπλεηαίξσλ (αξ.2παξ.8Ν.1667/86) θαη κε απφιπηε πιεηνςεθία επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ.Η απφθαζε  ιακβάλεηαη  θαηφπηλ  πξνηάζεσο  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ πξνο ην  ψκα  θαη  αθνχ ην  πξνο δηαγξαθή κέινο  έρεη  θιεζεί λα 
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απνινγεζεί γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ελψπηνλ ησλ δχν πκβνπιίσλ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, κε έγγξαθν αλαγξάθνλ ηηο θαη΄ απηνχ αηηηάζεηο ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο  πξηλ  απφ  ηελ  νξηζζείζα γηα  ηε  ζρεηηθή  θνηλή  ζπλεδξίαζε  ησλ  αλσηέξσ  

δχν  νξγάλσλ. 

2.-Ο απνθιεηζκφο γλσζηνπνηείηαη ζηνλ απνβαιιφκελν κε θνηλνπνίεζε πξνο 

 απηφλ ζρεηηθνχ απνζπάζκαηνο ηεο απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο   

εθηφο  εάλ  ν ελδηαθεξφκελνο  έρεη  ιάβεη  απνδεδεηγκέλσο  γλψζε  ηνπ  ζε  βάξνο  ηνπ 

ιεθζέληνο κέηξνπ θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν θαη δε αλ έρεη κεηάζρεη ζηε  

Γεληθή πλέιεπζε πνπ απεθάζηζε ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ.Δληφο δηκήλνπ απφ ηεο 

θνηλνπνηήζεσο ή ηεο απνδεδεηγκέλεο γλψζεσο ν δηαγξαθείο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ηελ αθχξσζε ηεο πεξη δηαγξαθήο απφθαζεο κε ζρεηηθή αίηεζή ηνπ, 

απεπζπλνκέλε πξνο ην Δηξελνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

(αξ.2παξ.8Ν.1667/86). 

3.-Ο απνβιεζείο ράλεη ηε ζπλεηαηξηζηηθή ηδηφηεηά ηνπ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο  

ηεο ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο πνπ επηθπξψλεη ηελ απφθαζε απνθιεηζκνχ ηνπ ή απφ 

 ηεο παξειεχζεσο  απξάθηνπ  ηνπ δηκήλνπ  εληφο  ηνπ  νπνίνπ ζα κπνξνχζε  λα είρε 

πξνζθχγεη  θαηά  ηεο  απνθάζεσο  απνβνιήο  ηνπ (αξ.2παξ.8Ν.1667/86).  

4.-ηνλ αλσηέξσ απνδίδεηαη ε ζπλεηαηξηθή ηνπ κεξίδα ην αξγφηεξν ζε ηξεηο κήλεο απφ 

ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνίαλ απεθαζίζζε ν απνθιεηζκφο 

(αξ.2 παξ.9 Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΘΑΝΑΣΟ ΜΔΛΟΤ 

1.-Η ζπλεηαηξηθή κεξίδα δελ είλαη θιεξνλνκεηή, ν δε απνβηψζαο ζπλεηαίξνο 

δηαγξάθεηαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνίαλ επήιζε ν ζάλαηφο ηνπ 

(αξ.4παξ.1Ν.1667/86). 

2.-Μέρξη ηνπ ηέινπο φκσο ηεο ελ ιφγσ ρξήζεο νη θιεξνλφκνη ηνπ ζαλφληνο 

ππεηζέξρνληαη, ζηε ζέζε ηνπ, ζηα  δηθαηψκαηά ηνπ θαη΄αξ.4παξ.2Ν.1667/86 θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαηά ηελ επνκέλε παξάγξαθν απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

Δίλαη δπλαηφ, πάλησο, εληφο πεληαεηίαο απφ ηνπ ζαλάηνπ λα λνκηκνπνηεζνχλ έλαληη 

ηνπ πλεηαηξηζκνχ νη θιεξνλφκνη θαη λα νξίζνπλ έλαλ εμ απηψλ λα ππνθαηαζηαζεί 
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ζηε ζέζε ηνπ απνβηψζαληνο  θαη  θαηφπηλ  εγθξίζεσο  ηνπ  Γ.  λα  θαηαζηεί  απηφο  

ζπλεηαίξνο. 

3.-Αλ  θάπνηνο  εθ  ησλ θιεξνλφκσλ  ηνπ  ζαλφληνο  δελ  απνθηήζεη , θαηφπηλ  

παξαδνρήο  ηνπ  σο  κέινπο,  ηε  ζπλεηαηξηθή  ηδηφηεηα ηνπ θιεξνλνκεζέληνο  νη 

ζπγθιεξνλφκνη δηθαηνχληαη λα ηνπο απνδνζεί  ε  ζπλεηαηξηθή κεξίδα εθείλνπ, ηεο 

αμίαο  ηεο  ππνινγηζκέλεο   επί  ησλ  πξαγκαηηθψλ  ηεο  φξσλ (αξ.4παξ.1Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΔΚΣΑΗ ΣΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΤΝΔΣΑΙΡΩΝ 

1.-Ο ζπλεηαίξνο επζχλεηαη γηα ηα έλαληη ηξίησλ ρξέε ηνπ πλεηαηξηζκνχ εηο νιφθιεξνλ 

κε ην λνκηθφ πξφζσπν κέρξη ηνπ ηεηξαπιαζίνπ ηνπ πνζνχ ζην νπνίν απνηηκάηαη ε 

ζπλεηαηξηθή ηνπ κεξίδα. Η επζχλε ηνπ πθίζηαηαη θαη γηα ηα ζπλεηαηξηζηηθά ρξέε, πξν ηηο 

εηζφδνπ ηνπ ζην πλεηαηξηζκφ, αιιά φρη θαη γηα απηά πνπ δεκηνπξγνχληαη κεηά ηελ 

έμνδφ ηνπ (αξ.4παξ.4Ν.1667/86). 

2.-Η αμίσζε θαηά ηνπ πξνζψπνπ ηνπ κέινπο απφ ζπλεηαηξηζηηθέο νθεηιέο 

παξαγξάθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε έηνπο απφ ηελ έμνδφ ηνπ – ή απφ ηελ πεξάησζε ηεο 

πησρεχζεσο  ή  ηεο  εθθαζαξίζεσο  ηνπ  λνκηθνχ  πξνζψπνπ  (αξ.4παξ.4Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 12 

 Η ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΎ 

Ο πλεηαηξηζκφο δηνηθείηαη απφ ηξία ζπιινγηθά φξγαλα: Σε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κειψλ  ηνπ, ην  Γηνηθεηηθφ    θαη  ην  Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

ΑΡΘΡΟ 13 

 Η ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1.-ηε ζπγθαινχκελε Γεληθή πλέιεπζε δηθαηνχηαη ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ 

 ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζην πλεηαηξηζκφ κειψλ.Η Γεληθή πλέιεπζε 

ζπλέξρεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ απνθιεηζηηθψο αξκνδίνπ πξνο ηνχην  

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ηαθηηθή ζχλνδν κία θνξά θαη΄ έηνο 

(αξ.5παξ.2 Ν1667/86), θαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο νηθείαο 

 ρξήζεσο γηα έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ πλεηαηξηζκνχ  θαη ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.   
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2.-Τπάξρεη δπλαηφηεηα ζπγθιήζεψο ηεο, φκσο, εθηάθησο φπνηε ζπληξέρεη ιφγνο θαηά 

ηελ  θξίζε  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ, πνπ νθείιεη  λα  ηελ  ζπγθαιέζεη  θαη  φηαλ ην 

δεηήζεη ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ή ην 1/10 ησλ κειψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, ηα νπνία 

επηβάιιεηαη λα θαζνξίζνπλ εηδηθψο θαη ην ζέκα γηα ην νπνίν πξέπεη λα ζπγθιεζεί 

(αξ.5παξ.3Ν.1667/86), θαζψο θαη φηαλ ην δεηήζνπλ, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο  ηνπ  

πλεηαηξηζκνχ, νη  εθθαζαξηζηέο. 

3.-Η  πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο ζπλεηαίξνπο   επηά  ηνπιάρηζηνλ  

εκέξεο  πξηλ  απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο κε δεκνζίεπζε ζε εκεξήζηα 

εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο, αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

θαη ζπξνθφιιεζε ζηα γξαθεία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ . Δπίζεο κπνξεί ε πξφζθιεζε λα 

γλσζηνπνηείηαη , φπνπ είλαη δπλαηφλ θαη ππάξρεη , κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-

mail), ή απνζηνιή κελχκαηνο (SMS). ηελ πξφζθιεζε, αλαγξάθνληαη  ν ηφπνο,  ε  

εκέξα  θαη  ε  ψξα  ηεο  Γεληθήο  πλειεχζεσο  θαη  ππνρξεσηηθψο  θαη  κε  ζαθήλεηα  

φια ηα  ζέκαηα  ηεο  εκεξεζίαο δηαηάμεσο πνπ 

ζα ζπδεηεζνχλ (αξ.5παξ.3Ν.1667/86). Θέκαηα εθηφο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δελ 

επηηξέπεηαη  λα ζπδεηεζνχλ ζην ζψκα, αθφκα θη αλ νη παξηζηάκελνη ζπλεηαίξνη δελ 

εθθξάζνπλ αληηξξήζεηο πξνο ηνχην (αξ.97ΑΚ). 

ε πεξίπησζε φκσο  πνπ παξίζηαηαη ην ζχλνιν ησλ ζπλεηαίξσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε 

απνθαζίδεη θαη γηα ζέκαηα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξφζθιεζε.ηελ πεξίπησζε 

απηή ε ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα απηά αλαβάιιεηαη εάλ ην δεηήζεη ην 1/20, 

αιιά φρη ιηγφηεξν απφ ηξία. Η ςεθνθνξία γίλεηαη φπσο νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ 

(αξ.5.παξ.5Ν.1667/86). 

4.-Οη ζπλεηαίξνη κεηέρνπλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη ςεθίδνπλ θαη΄ απηήλ 

απηνπξνζψπσο, έθαζηνο δε εμ απηψλ έρεη κηα ςήθν(αξ.5παξ.1Ν.1667/86 

.  

5.-Αλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ πξνβεί ζηελ δεηεζείζα απφ ηνπο 

 δηθαηνπκέλνπο  ζχγθιεζε  ηνπ  ψκαηνο  εληφο  ηνπ  δεθαπελζεκέξνπ  απφ  ηεο  

ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αηηήζεσο, ηε ζχγθιεζή ηνπ δηαηάζζεη, θαηφπηλ 

 πξνζθπγήο ηνπο, ην Δηξελνδηθείν, εθηφο αλ ήζειε ζεσξήζεη φηη δελ 

 ζπληξέρεη  ιφγνο (αξ.5παξ.3Ν.1667/86). 
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6.- Αξκνδηόηεηεο  Γεληθήο  πλέιεπζεο 

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην αλψηαην ζπλεηαηξηζηηθφ φξγαλν θαη απνθαζίδεη  

γηα θάζε ζέκα πνπ δελ αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ.Μεηαμχ  ησλ  αξκνδηνηήησλ  ηεο  αλαθέξνληαη  ελδεηθηηθψο: 

α) ν  έιεγρνο  ησλ  πξάμεσλ  θαη   παξαιείςεσλ  ηεο  δηνηθήζεσο  ηνπ  πλεηαηξηζκνχ, 

β)ε  ιήςε  απνθάζεσλ  γηα  ηξνπνπνίεζε   ηνπ   θαηαζηαηηθνχ,   ζπγρψλεπζε,  δηάιπζε 

ή αλαβίσζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ, 

γ)ε  δηαγξαθή  κειψλ  

δ)ε  έγθξηζε  ησλ  ηπρφλ  θαηαξηηδνκέλσλ  θαλνληζκψλ  εξγαζίαο  ηνπ  πξνζσπηθνχ  

ε)ε δηεμαγσγή αξραηξεζηψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαθηηθήο δηνηθήζεσο θαη επνπηηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

ζη)ε απαιιαγή  ηεο  απεξρνκέλεο  δηνηθήζεσο  πάζεο  επζχλεο  θαη  έγθξηζε  

ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

δ) ε  επηβνιή  εηζθνξψλ  ζηα  κέιε, 

ε)ε αγνξά, ε πψιεζε, ε ππνζήθεπζε  ηκεκάησλ  ή  θαη  νιφθιεξεο ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη γεληθφηεξα γηα φηη νξίδεηαη ζην αξ. 6 Ν 1667/86. 

7.- Απαξηία 

Η  Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο φηαλ θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεψο ηεο παξίζηαληαη ηα κηζά ηνπιάρηζηνλ κέιε ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ.Αλ φρη, ηφηε ζπλέξρεηαη εθ λένπ κεηά επηά εκέξεο ζηνλ απηφ ηφπν θαη 

ρξφλν θαη κε ηα ίδηα ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ρσξίο αλάγθε άιιεο πξνζθιήζεσο 

θαη ζπλεδξηάδεη λνκίκσο εθ΄φζνλ παξίζηαηαη πνζνζηφ εμ 1/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ 

ζπλεηαίξσλ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξμεη απαξηία, ην ψκα ζα ζπλέιζεη μαλά κεηά άιιεο 

επηά εκέξεο, ρσξίο πξνζθιήζεηο, θαηά ηελ απηήλ ψξα θαη ζηνλ ίδην ηφπν θαη ζπδεηεί ηα 

θαζνξηζζέληα αξρηθψο ζέκαηα εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φκσο νη 

εκθαληζζέληεο ζπλεηαίξνη λα είλαη άλσ ησλ επηά. (αξ.5παξ.3Ν.1667/86). 
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8.-Δηδηθψο επί ιήςεσο απνθάζεσλ γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ, ηεο έδξαο, 

 ηνπ πνζνχ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο, ηεο επζχλεο ησλ κειψλ, ηνλ απνθιεηζκφ 

ζπλεηαίξνπ, ηε δηάιπζε, αλαβίσζε, ζπγρψλεπζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ ή ηελ   

αλάθιεζε (έθπησζε) θαη αληηθαηάζηαζε ζπκβνχισλ ησλ δχν πκβνπιίσλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ην αξ.5παξ.4Ν.1667/86 πξνβιέπεη σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε  

εηδηθήο απαξηίαο εθ ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ.ε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο 

ςεθνθνξίαο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ ε πλέιεπζε 

βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ηα κηζά ζπλ έλα ηνπιάρηζηνλ κέιε 

(αξ.5παξ.4Ν.1667/86) θαη ε απφθαζε ιακβάλεηαη  κε  απφιπηε  πιεηνςεθία  ησλ  

ςεθηζάλησλ  κειψλ. 

9.-Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο εθιέγεηαη ν Πξφεδξνο 

πνπ ζα δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο πνπ ζα ηεξήζεη ηα πξαθηηθά 

ηεο.Μέρξη ηελ εθινγή απηή πξνεδξεχεη ηνπ ψκαηνο ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή, αλ απνπζηάδεη, έλαο ζχκβνπινο - θαη ελ απνπζία νιφθιεξεο ηεο 

δηνηθήζεσο, έλαο εθ ησλ παξφλησλ ζπλεηαίξσλ πνπ ζα νξηζζεί απφ ηνπο ινηπνχο 

(αξ.5παξ.5Ν.1667/86). 

10.-Η ςεθνθνξία γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γίλεηαη δη΄ αλαηάζεσο ηεο 

ρεηξφο, απνθιεηνκέλεο ηεο ςεθνθνξίαο δηά βνήο, αιιά εηδηθά επί αξραηξεζηψλ, 

παξνρήο ςήθνπ εκπηζηνζχλεο, απαιιαγήο απφ επζχλεο, έγθξηζεο απνινγηζκνχ ή 

ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη γηα ζέκαηα πξνζσπηθά είλαη κπζηηθή, δηεμαγνκέλε ελψπηνλ 

ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο εθιεγνκέλεο απφ ην ψκα, ε νπνία κεηά ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξαθηηθφ .Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ δελ επηηξέπεηαη λα ςεθίδνπλ επί ζέκαηνο απαιιαγήο ησλ  επζπλψλ  ηνπο 

(αξ.5παξ.5Ν.1667/86). 

11.-Οη απνθάζεηο είλαη εθηειεζηέο άκα ηε ιήςεη ηνπο θαη ιακβάλνληαη κε  

απφιπηε  πιεηνςεθία  ησλ ςεθηζάλησλ (αξ.5παξ.6Ν.1667/86), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ 

ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο φπνπ ε πιεηνςεθία θαζνξίδεηαη 

θαη΄ αξρήλ κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κειψλ. Οη απνθάζεηο  είλαη δεζκεπηηθέο γηα  

φινπο ηνπο ζπλεηαίξνπο, έζησ  θαη  απφληεο  ή  δηαθσλνχληεο  πξνο  απηέο. 

12.-Οη απνθάζεηο θαηαρσξίδνληαη ζην ηεξνχκελν ζρεηηθφ Βηβιίν Πξαθηηθψλ 

(αξ.9παξ.1Ν.1667/86)θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ,ην Γεληθφ Γξακκαηέα θαη 
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πέληε κέιε εθ ησλ παξφλησλ,   ζε πεξίπησζε δε αληηζέζεψο ηνπο ζην λφκν ή ην  

θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξεο. Η  αθπξφηεο  ηνπο  απαγγέιιεηαη  απφ ην  Πξσηνδηθείν  

Αζελψλ θαηφπηλ εγέξζεσο ζρεηηθήο αγσγήο εληφο απνθιεηζηηθήο κεληαίαο 

πξνζεζκίαο απφ ηε ιήςε ηνπο, εθ κέξνπο παληφο κε ζπκθσλνχληνο ζπλεηαίξνπ 

 ε θαη νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. Η  απφθαζε πνπ  εθδίδεηαη  ηζρχεη  έλαληη 

φισλ  (άξ.5παξ.8Ν.1667/86)  απφ  ηεο  ηειεζηδηθίαο  ηεο.  

 

13. - Αλάδεημε   ηαθηηθώλ   ζπκβνύιωλ. 

Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηψλ ζπκβνχισλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ δηεμάγνληαη απφ ηξηκειή εθνξεπηηθή 

επηηξνπή εθιεγνκέλε δη΄αλαηάζεσο ηεο ρεηξφο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε 

(αξ.5παξ.7Ν.1667/86). 

14.-Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη ηνπ Δπνπηηθνχ  πκβνπιίνπ γίλεηαη κε 

βάζε ζπλδπαζκνχο θαη κεκνλσκέλεο ππνςεθηφηεηεο θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο.Κάζε ζπλδπαζκφο πεξηιακβάλεη  ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη αλαγξάθνληαη, 

ζην ςεθνδέιηην κε αιθαβεηηθή ζεηξά.Η εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη 

Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κε εληαίν ςεθνδέιηην, θαηφπηλ 

 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ην εληαίν ςεθνδέιηην ζα αλαγξάθνληαη  

κε αιθαβεηηθή ζεηξά νη ππνςήθηνη  ρσξηζηά γηα θάζε φξγαλν. ηελ πεξίπησζε 

 πνπ νη εθινγέο γίλνληαη κε εληαίν  ςεθνδέιηην, ν αξηζκφο ησλ ζηαπξψλ 

πξνηίκεζεο, πνπ κπνξεί λα ηεζεί γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ δχν 

 πκβνπιίσλ είλαη κέρξη ην ζαξάληα 40% ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

 θαη ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί 

 ζε θιάζκα κεγαιχηεξν ηνπ εκίζεσο, ν αξηζκφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ 

 πιεζηέζηεξν αθέξαην. 

Ο θαηεξρφκελνο ζηηο εθινγέο ζπλδπαζκφο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνςεθίνπο κε 

αξηζκφ  κειψλ ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα  (4), κε επηπιένλ ηνπο αλαπιεξσκαηηθνχο ηνπο. 

Κάζε κέινο ηνπ πλεηαηξηζκνχ ςεθίδεη φζνπο ππνςεθίνπο επηζπκεί, κέρξη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ εθιεγνκέλνπ νξγάλνπ, κε ζηαπξφ πνπ 

ζεκεηψλεηαηη παξά ην φλνκα θάζε ππνςεθίνπ.Ψεθνδέιηηα πνπ δελ έρνπλ ζηαπξφ 
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πξνηίκεζεο ή έρνπλ ζηαπξνχο πξνηίκεζεο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκβνχισλ πνπ ζα εθιεγνχλ είλαη έγθπξα θαη ππνινγίδνληαη ππέξ ηνπ ζπλδπαζκνχ, 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςηλ νη ζηαπξνί πξνηίκεζεο.Οη έδξεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ αλάινγα κε ηελ εθινγηθή ηνπο 

δχλακε.Σν ζχλνιν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ δηαηξείηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.Σν πειίθν ηεο δηαίξεζεο θαη ζε πεξίπησζε θιάζκαηνο ν 

πιεζηέζηεξνο πξνο ην θιάζκα αθέξαηνο αξηζκφο απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν.Αλ ην 

θιάζκα ηζνχηαη κε ην κηζφ ηεο κνλάδαο, σο εθινγηθφ κέηξν ζεσξείηαη ν κεγαιχηεξνο 

αθέξαηνο αξηζκφο.Κάζε ζπλδπαζκφο θαηαιακβάλεη ηφζεο έδξεο ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην φζεο θνξέο ρσξάεη ην εθινγηθφ κέηξν ζηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβε.Μεκνλσκέλνο ππνςήθηνο εθιέγεηαη κφλν αλ ιάβεη αξηζκφ 

έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ ίζν ηνπιάρηζην κε ην εθινγηθφ κέηξν.Οη έδξεο πνπ απνκέλνπλ 

αδηάζεηεο θαηαλέκνληαη απφ κία ζηνπο ζπλδπαζκνχο εθείλνπο πνπ έρνπλ θαηαιάβεη 

ηνπιάρηζην κία έδξα θαη ζπγθεληξψλνπλ ππφινηπν ςεθνδειηίσλ κεγαιχηεξν απφ ην 1/3 

ηνπ εθινγηθνχ κέηξνπ θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ ησλ  ππνινίπσλ. Οη έδξεο πνπ 

απνκέλνπλ αδηάζεηεο θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ππφινηπν 

ςεθνδειηίσλ.ε πεξίπησζε ηζνδπλακίαο γίλεηαη θιήξσζε.Απφ θάζε ζπλδπαζκφ 

εθιέγνληαη φζνη ζπγθέληξσζαλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.Οη ππφινηπνη 

ππνςήθηνη ηνπ ζπλδπαζκνχ είλαη αλαπιεξσκαηηθνί θαηά ηε ζεηξά ηνπ αξηζκνχ 

ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ πήξαλ.ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλδπαζκφο πνπ 

ιακβάλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία πιεηνςεθεί θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

(αξ.5παξ.7Ν.1667/86). 

15.-ηηο αξραηξεζίεο γηα ηελ αλάδεημε ηαθηηθήο δηνηθήζεσο ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

παξίζηαηαη δηθεγφξνο σο δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο,δηνξηδφκελνο απφ ην Γηθεγνξηθφ 

χιινγν ηεο έδξαο πνπ ιεηηνπξγεί ην εθινγηθφ ηκήκα. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  

1.-Η  δηνίθεζε  ηνπ  πλεηαηξηζκνχ  αζθείηαη  απφ εθιεγφκελν  γηα  κηα  ηξηεηία  απφ 

ηε  Γεληθή  πλέιεπζε ελλεακειέο  Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην  εθ  ζπλεηαίξσλ, ην νπνίν 

θαιείηαη λα ζπγθξνηεζεί ζε ζψκα απφ ηνλ πιεηνςεθίζαληα  ζχκβνπιν  κέζα  ζε 

είθνζη εκέξεο απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο πξνζβνιήο ηεο εθινγήο ηνπ 
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εθ΄φζνλ απηή δελ ζα έρεη πξνζβιεζεί δηθαζηηθψο.ην ελδηάκεζν απφ ην ρξφλν 

εθινγήο ή ζε πεξίπησζε πνπ νη αξραηξεζίεο ζα έρνπλ πξνζβιεζεί ε απειζνχζα 

δηνίθεζε ζα αζθεί θαζήθνληα πξνζσξηλνχ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέρξηο εθδφζεσο  

ηειεζηδίθνπ απνθάζεσο πεξί ηεο ηχρεο ηεο αζθεζείζαο αθπξσηηθήο αγσγήο. 

ηελ πξψηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηα κέιε ηνπ εθιέγνπλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία ηνλ Πξφεδξν, 

ηνλ Αληηπξφεδξν, ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη ηνλ Σακία, ζε έλα δε κήλα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνηνχκελε  έηζη  ζπγθξφηεζε  ζε  ζψκα  πξέπεη λα δεισζεί ζην Δηξελνδηθείν 

ε  εθινγή, πξνθεηκέλνπ  λα  θαηαρσξεζεί  ζην  εθεί  Μεηξψν.(αξ.7παξ.1Ν.1667/86). 

2.-Σν πκβνχιην δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ππνζέζεηο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο θεηκέλεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο, εθπξνζσπεί ην λνκηθφ πξφζσπν 

δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο θαη αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο απφ ηηο ζπλαπηφκελεο απφ 

εμνπζηνδνηνπκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ δηθαηνπξαμίεο, δπλάκελν λα κεηαβηβάδεη κε 

εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ αξκνδηφηεηεο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ ή αθφκα θαη ζε 

ππάιιειν ηνπ πλεηαηξηζκνχ (αξ.7παξ.4Ν.1667/86). 

3.-πλεδξηάδεη ζε  κηα ηνπιάρηζηνλ ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε κεληαίσο – θαη εθηάθησο 

εθ΄φζνλ ζπγθιεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ή δεηεζεί απφ δχν ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ. 

Η πξφζθιεζε ησλ ζπκβνχισλ πξέπεη λα γίλεηαη εγθαίξσο θαη λα ηνπο 

πξνγλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ηα ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο αλ νη  

παξφληεο ζχκβνπινη είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο απνπζηάδνληεο θαη ιακβάλεη 

απνθάζεηο κε πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ κειψλ.ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο επηθξαηεί 

ε άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο ηάζζεηαη ν Πξφεδξνο (αξ.7παξ.2Ν.1667/86). 

4.-Όηαλ ζπδεηείηαη ζέκα πνπ αθνξά ακέζσο ζχκβνπιν, ζχδπγν ή ζπγγελή ηνπ εμ 

αίκαηνο ή αγρηζηείαο πξψηνπ βαζκνχ, απηφο δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ, νχηε θαλ 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπλεδξίαζε φζν ζα ζπδεηείηαη ην ζέκα απηφ 

(αξ.7παξ.3Ν.1667/86).Η ζπκκεηνρή ησλ ζπκβνχισλ δελ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη  

δη΄ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

(αξ.7παξ.2Ν.1667/86).Οη ζχκβνπινη θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ επηκέιεηα πνπ θαηαβάιινπλ ζηηο δηθέο 

ηνπο (αξ.7παξ.4Ν.1667/86).  
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5.-Οη ιακβαλφκελεο απνθάζεηο θαηαρσξνχληαη ζην ηεξνχκελν Βηβιίν Πξαθηηθψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ, φπνπ θαη ππνγξάθνπλ νη κεηαζρφληεο ζηε ιήςε ηνπο 

ζχκβνπινη . Άξλεζε ή παξάιεηςε ππνγξαθήο ζην Βηβιίν δελ επάγεηαη αθπξφηεηα ηεο 

ιεθζείζαο απνθάζεσο. 

6.-Σν αμίσκα ηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηπγράλεη ηηκεηηθφ, κε 

επηηξεπνκέλεο ηεο θαηαβνιήο ζ΄απηφ κηζζνχ ή ακνηβήο θαζ΄νηνλδήπνηε 

ηξφπν(αξ.7παξ.5Ν.1667/86).Ωζηφζν, νζάθηο δεκηνπξγνχληαη έμνδα ζε βάξνο θάπνηνπ 

ζπκβνχινπ θαηά ηελ εθπιήξσζε νπνηαζδήπνηε εληνιήο πνπ ηνπ δίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην( π.ρ έμνδα κεηαθηλήζεσλ εθηφο ή θαη εληφο έδξαο ή πξνκήζεηαο πιηθψλ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ) ηα ζρεηηθά πνζά ηνπ απνδίδνληαη  

επί ηε  εκθαλίζεη  δηθαηνινγεηηθψλ δαπάλεο  θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη θαηφπηλ  

αηηηνινγεκέλεο  απφθαζεο ηνπ Γ. Καη’ εμαίξεζε κφλν,  κπνξεί  κε  απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο  λα  παξέρεηαη  ζηα  κέιε  ηνπ  Γ  απνδεκίσζε   αλάινγε  κε ην 

ρξφλν απαζρφιεζήο ηνπο. Η απνδεκίσζε απηή δελ απνηειεί κηζζφ νχηε δεκηνπξγεί 

δηθαηψκαηα ή αμηψζεηο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο ή αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

(αξ.7παξ.5 θαη αξ.12Ν.1667/86). 

7.-ε πεξίπησζε απνρψξεζεο αηξεηνχ ζπκβνχινπ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ  

ή θαη πξνζσξηλνχ  θσιχκαηφο ηνπ θαιείηαη ζηε ζέζε  ηνπ ν πξψηνο ζε αξηζκφ ςήθσλ 

επηιαρψλ ππνςήθηνο θαηά ηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο, ν νπνίνο ζεσξείηαη 

θαη΄αξζ.5παξ.7Ν.1667/86 σο πξψηνο αλαπιεξσκαηηθφο ζχκβνπινο.Αλ έρνπλ 

ζπγθεληξψζεη ίζνλ αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πεξηζζφηεξνη επηιαρφληεο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνρσξεί ζε θιήξσζε πξνθεηκέλνπ λα θιεζεί εθείλνο  

εμ απηψλ πνπ ζα επλνεζεί απφ ηελ ηχρε. 

8.-Η επί ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο αδηθαηνιφγεηε απνπζία κέινπο ηνπ  

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ινγίδεηαη  σο παξαίηεζή ηνπ απφ ην αμίσκά ηνπ, νπφηε  

θαη αλαπιεξνχηαη σο ε  παξάγξαθνο 7 αλσηέξσ νξίδεη. Δίλαη δηθαηνινγεκέλε φκσο ε 

επί ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο απνπζία ζπκβνχινπ, εθ΄φζνλ έρεη πξνλνήζεη λα 

ελεκεξψζεη ζρεηηθά εγγξάθσο ην πκβνχιην θαη έρεη δεηήζεη θαη ιάβεη ηελ άδεηά ηνπ λα 

απνπζηάδεη  γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. 
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9.- Αξκνδηόηεηεο  κειώλ  ηνπ  Γηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ  

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλίζηαληαη: 

α).ηνπ Πξνέδξνπ λα ην ζπγθαιεί ζε ηαθηηθέο ή έθηαθηεο ζπλεδξηάζεηο, λα    

ζπλππνγξάθεη κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηα εμεξρφκελα έγγξαθα, πάζεο θχζεσο, 

εληάικαηα πιεξσκψλ, γξακκάηηα είζπξαμεο θαη επηηαγέο  ηνπ πλεηαηξηζκνχ 

θαη λα αζθεί γεληθά επνπηεία γηα ηε ζσζηή δηεθπεξαίσζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ, αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ή θσιχκαηνο απφ ηνλ Α 

Αληηπξφεδξν ,απνπζηάδνληνο ή θσιπνκέλνπ θαη απηνχ απφ ηνλ Β΄Αληηπξφεδξν  β).Σνπ 

Γεληθνχ Γξακκαηέα λα ζπληάζζεη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη λα επηκειείηαη ηεο θαηαξηίζεσο ησλ πξαθηηθψλ ησλ  Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ, λα  ηεξεί θαη ειέγρεη ηε  ζπλεηαηξηζηηθή  αιιεινγξαθία, ην Μεηξψν  

κειψλ, ην αξρείν ηνπ πλεηαηξηζκνχ , ην βηβιίν Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη 

εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ θαη λα κεξηκλά γηα ηελ ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, αλαπιεξνχκελνο ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο  

ηνπ  απφ  ηνλ Α΄Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα, απνπζηάδνληνο ή θσιπνκέλνπ θαη 

απηνχ απφ ηνλ Β΄Αλαπιεξσηή Γεληθφ Γξακκαηέα.Ο Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμνπζηνδνηνχλ ππαιιήινπο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

θαζψο θαη αξκφδηνπο επηιεγκέλνπο κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψλνπλ ππνζέζεηο 

απηνχ θαη γ). ηνπ Σακία λα ειέγρεη ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ, ηνλ ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο θαη ηνλ 

απνινγηζκφ πνπ ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο λα κεξηκλά γηα 

ηελ άκεζε θαηάζεζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ εηζπξάμεηο 

ππεξβαίλνπζεο ελ ζπλφισ ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000,00) επξψ , 

αλαπιεξνχκελνο αλ ρξεηάδεηαη απφ άιιν ζχκβνπιν νξηδφκελν  απφ  ηνλ  Πξφεδξν.  

Όια ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ φηαλ πξνθχπηεη αλάγθε γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία απηνχ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Πξνέδξνπ.   

10.-Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ηηο ζέζεηο ησλ ζπκβνχισλ ηεο δηνηθήζεσο ππνβάιινληαη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξηλ απφ πέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο απφ ηελ  

νξηζζείζα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αξραηξεζηψλ θαη ην απφγεπκα ηεο θαηαιεθηηθήο  
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απηήο εκεξνκελίαο, ήηνη ηεο πέκπηεο εκέξαο, αλαθεξχζζνληαη νη ππνςήθηνη  

 κε θαηαξηηδφκελν πξαθηηθφ.Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα εθηππψζεη, κεηά ηελ 

αλαθήξπμε ησλ ερφλησλ ηα λφκηκα πξνζφληα ππνςεθίσλ, θνηλφ ςεθνδέιηην κε ηα 

νλνκαηεπψλπκά ηνπο θαη΄απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά εθηφο αλ νη ππνςεθηφηεηεο 

ππνβιεζνχλ θαηά ζπλδπαζκνχο, νπφηε ζα εθηππσζνχλ ςεθνδέιηηα γηα ηνλ θαζέλα 

ρσξηζηά κε θαηαρσξεκέλα ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ ππνςεθίσλ ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ, 

πάληα κε απφιπηε αιθαβεηηθή ζεηξά.Σα νλνκαηεπψλπκα ησλ αλαθεξπρζέλησλ 

ππνςεθίσλ θαη ε ηπρφλ έληαμή ηνπο ζε ζπλδπαζκνχο αλαξηψληαη ζε εηδηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηελ αίζνπζα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαη παξαδίδνληαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο ζηελ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. 

11.-χκβνπινο  έρσλ νπνηαδήπνηε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν 

επί δηάζηεκα άλσ ηνπ δηκήλνπ θαη ε νπνία δελ έρεη ξπζκηζηεί εληφο ηεο άλσ 

πξνζεζκίαο εθπίπηεη απηνδηθαίσο ηνπ αμηψκαηφο ηνπ θαη αληηθαζίζηαηαη απφ ηνλ 

πξψην επηιαρφληα θαηά ηηο ηειεπηαίεο αξραηξεζίεο. Ο αλσηέξσ κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην 

αμίσκά ηνπ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ δηκήλνπ κφλνλ εάλ έρεη δεζκεπζεί εγγξάθσο γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ ζε ζπκθσλνχκελεο δφζεηο, ε έθπησζή ηνπ φκσο 

επέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη πάιηλ αλ δελ θαηαβάιεη εκπξνζέζκσο  έζησ θαη κία απφ ηηο 

δφζεηο πνπ είρε απνδερζεί.Δπίζεο ζχκβνπινο εθπίπηεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ ζε πεξίπησζε 

ππνβνιήο αίηεζεο ππαγσγήο ηνπ ζε δηαηάμεηο λφκσλ γηα εμσδηθαζηηθή ή δηθαζηηθή 

ξχζκηζε ησλ νθεηιψλ ηνπ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νθεηιέο ηνπ πξνο ηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ.  

12.-χκβνπινο ελεξγψλ πξάμεηο δηνηθήζεσο ή δηαρεηξίζεσο, κεηά ηε ιήμε 

ηεο ζεηείαο ηνπ, δηαπξάηηεη αμηφπνηλε πξάμε, ηηκσξνπκέλε θαη΄ αξζ. 

15παξ.4Ν.1667/86.Οη  ζχκβνπινη, νθείινληεο  λα  επηκεινχληαη ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

ππνζέζεσλ σο  λα  είλαη  πξνζσπηθέο  ηνπο,  επζχλνληαη  γηα  θάζε  πηαίζκα. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΔΠΟΠΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

1.-Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην  ζπληίζεηαη  απφ πέληε  κέιε εθιεγφκελα κε  ηξηεηή ζεηεία 

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη αλαπιεξνχκελα, φηαλ απαηηείηαη, φπσο θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ(αξ.8παξ.1Ν.1667/86).Σν ίδην πξφζσπν δελ κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη θαη ζην Δπνπηηθφ θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε δε ησλ ελ ιφγσ 
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δχν πκβνπιίσλ δελ επηηξέπεηαη λα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζπγγέλεηα κέρξη θαη ηνπ 

δεπηέξνπ βαζκνχ(αξ.8παξ.1Ν.1667/86).Σν αμίσκα ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ηηκεηηθφ θαη 

άκηζζν. 

2.-Γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ εθιεγνκέλνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ  

ρξφλν ηεο θαη ηηο κεηέπεηηα ζπλεδξηάζεηο ηνπ ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλ παξίζηαληαη ηξείο απφ ηνπο πέληε ζπκβνχινπο ην 

πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ιακβάλεη λνκίκσο απνθάζεηο. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθίαλ θαη επη ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε άπνςε ππέξ ηεο νπνίαο 

ηάζζεηαη ν Πξφεδξνο. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεξνχληαη πξαθηηθά κε 

επηκέιεηα ηνπ ζπκβνχινπ πνπ νξίδεηαη  απφ  ηνλ  Πξφεδξν. 

3.-Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην δηθαηνχηαη φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν λα ζπγθαιεί θνηλή 

ζπλεδξίαζε κε ην Γηνηθεηηθφ ζηελ νπνία ζα πξνεδξεχεη ν Πξφεδξφο ηνπ θαη 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο θαηά πιεηνςεθία ησλ παξηζηακέλσλ ζπκβνχισλ, 

αλεμαξηήησο  ηνπ  νξγάλνπ  ζην  νπνίν  ζπκκεηέρεη  ν  θαζέλαο. ε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.  

4.-Οη επί ηξεηο ζπλερείο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο κέινπο 

ηνπ ινγίδνληαη σο δεινχζεο παξαίηεζε απφ ην αμίσκα ηνπ, δηθαηνινγνχζα ηελ 

αληηθαηάζηαζηή ηνπ απφ ηνλ πξψην ζε ζηαπξνχο επηιαρφληα θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

αξραηξεζίεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ αλάινγε πεξίπησζε θαη επί ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

5.-Έξγν ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ν έιεγρνο ησλ πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ  θαη  ηεο  ηήξεζεο  εθ κέξνπο ησλ ζπκβνχισλ ηεο δηνηθήζεσο ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ησλ 

ιακβαλνκέλσλ απφ ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο απνθάζεσλ. ηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη γλψζε παληφο βηβιίνπ ή ζηνηρείνπ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ, λα δηελεξγεί ινγηζηηθνχο θαη δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο θαη λα εμεηάδεη 

θάζε εηζεξρφκελν ή εμεξρφκελν έγγξαθν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Αλ εληνπίζεη 

παξαβάζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ή δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ππνδεηθλχεη 

εγγξάθσο θαη ακειιεηί ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα ελδεηθλπφκελα πξνο 

απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ, ζε  πεξίπησζε  δε  πνπ  νη  δηαπηζηψζεηο  ηνπ 

αλαθέξνληαη ζε ζνβαξέο παξαβάζεηο ή βιαπηηθέο γηα ηα ζπλεηαηξηζηηθά  



  [18]  

 

ζπκθέξνληα παξαηππίεο, αμηψλεη απφ ηε δηνίθεζε ηνπ πλεηαηξηζκνχ λα  

ζπγθαιέζεη ην ψκα γηα λα πξνβεί ζηελ νθεηιφκελε ελεκέξσζή ηνπ θαη λα 

πξνθαιέζεη  ηε  ιήςε  ησλ  επηβαιινκέλσλ  απνθάζεσλ  (αξ.8 παξ.2 Ν.16678/86). 

6.-Σέινο, ην Δπνπηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπληάζζεη εληφο δεθαπελζεκέξνπ αθφηνπ 

ζα ηνπ ππνβιεζνχλ απφ ην Γηνηθεηηθφ ν ηζνινγηζκφο θαη ν ινγαξηαζκφο 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηελ έγθξηζε ησλ νπνίσλ ζα θιεζεί λα δψζεη ε  

ζπγθαινχκελε Γεληθή πλέιεπζε, έθζεζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο  

πξνηάζεηο  ηνπ πνπ ζα αλαγλσζζεί ζην ψκα γηα λα εθηηκεζεί πξηλ απφ ηε ιήςε 

ησλ απνθάζεψλ  ηνπ (αξ.9 παξ.3 Ν.1667/86). 

7.-Σα κέιε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

επζχλνληαη έλαληη ηνπ πλεηαηξηζκνχ γηα θάζε πηαίζκα ηνπο (αξ.8παξ.2Ν.1667/86). 

Δπη ηπρφλ νθεηιψλ ζπκβνχισλ ηεο Δπνπηείαο ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν γηα πάλσ απφ 

δχν κήλεο αλάινγε εθαξκνγή έρεη ην πηφ πάλσ άξζξν 14 παξ.11 πνπ αθνξά νθεηιέηεο - 

ζπκβνχινπο ηεο δηνηθήζεσο ηνπ πλεηαηξηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 16 

5.-Η θαηαβνιή ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο κεξίδαο ξπζκίδεηαη γεληθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

αξ.3Ν.1667/86. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΚΔΦΑΛΑΙΑ  ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ -  ΠΟΡΟΙ 

1.-Σα θεθάιαηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ ζπληίζεληαη απφ ηα πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί  γηα  

ηελ απφθηεζε ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ (κεηνρηθφ θεθάιαην), ηα νπνία 

πεξηέξρνληαη ζην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ηνπ, καδί κε ηα  πνζά ησλ ηπρφλ δσξεψλ πξνο 

ην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν,ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ,ηνπο 

ηφθνπο ησλ ρνξεγεζέλησλ δαλείσλ, ηα κηζζψκαηα ζπλεηαηξηζηηθψλ ηδηνθηεζηψλ θαη ην 

πξντφλ ησλ ηαθηηθψλ εηζθνξψλ ησλ ζπλεηαίξσλ. ην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν 

έθηαθην απνζεκαηηθφ πεξηέξρνληαη νη έθηαθηεο εηζθνξέο ησλ κειψλ, νη νπνίεο θαη 

θαηαβάιινληαη εηο εθηέιεζηλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, νξηδνπζψλ ηνλ 

ζθνπφ ρξεζηκνπνηεζεψο ηνπο. 

2.-Οη πφξνη ηνπ πλεηαηξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηαθηηθέο εηζθνξέο (ζπλδξνκέο) ησλ 

κειψλ,ηηο έθηαθηεο πνπ επηβάιινληαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο απφ ηηο Γεληθέο 
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πλειεχζεηο, ηνπο ηφθνπο ησλ θαηαζέζεψλ ηνπ, ηνπο ηφθνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 

δάλεηα πνπ έρεη ρνξεγήζεη ζηα κέιε ηνπ,   ηηο ηπρφλ επηδηθαδφκελεο ππέξ απηνχ 

δηθαζηηθέο δαπάλεο ζε πεξηπηψζεηο λίθεο ζε δηθαζηηθέο δηελέμεηο κε κέιε ηνπ ε ηξίηνπο 

θαη ηνπο ηπρφλ επηδηθαδνκέλνπο  ηφθνπο θαη, γεληθά, θάζε έζνδν ηνπ εμ νηαζδήπνηε 

πεγήο, φπσο ελδεηθηηθά π.ρ. εθ δσξεψλ ή θιεξνδνηεκάησλ ,εθπνίεζε θηλεηψλ θαη 

αθηλήησλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. 

3.-Σα θεθάιαηα ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηαηίζεληαη θαη δηαθηλνχληαη κέζσ 

 ινγαξηαζκψλ ηνπ ηεξνπκέλσλ  ζε  αλεγλσξηζκέλεο  Διιεληθέο Σξάπεδεο ηεο 

 επηινγήο  ηεο  δηνηθήζεψο  ηνπ. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΣΩΥΔΤΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

1.-Ο πλεηαηξηζκφο έρεη εθ ηνπ λφκνπ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα (αξ.1παξ.7Ν.1667/86), 

θαίηνη δελ αζθεί εκπνξίαλ σο εθ ηεο θχζεσο θαη ηνπ απνθιεηζηηθνχ ζθνπνχ ηνπ, 

εληεχζελ  δε  έρεη  θαη΄αξζ.11Ν.1667/86  θαη  ηελ  πησρεπηηθή  ηθαλφηεηα  ηνπ  

εκπφξνπ. 

2.-πγθεθξηκέλα, αλ απνδεηρζεί φηη ν πλεηαηξηζκφο αδπλαηεί λα πιεξψζεη ηηο 

ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ ή αλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ δηαπηζησζεί 

φηη ην παζεηηθφ ππεξβαίλεη ην ελεξγεηηθφ ηνπ θαηά ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ κέρξη 

ηνπ νπνίνπ εμηθλείηαη ε επζχλε ησλ ζπλεηαίξσλ, ε δηνίθεζή ηνπ ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζηζζεί  ε επηβνιή ζρεηηθήο εθηάθηνπ εηζθνξάο ζηα κέιε θαη΄αλαινγία ησλ 

ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ εθάζηνπ. Η απφθαζε ηνπ ψκαηνο ιακβάλεηαη κε απαξηία 

ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπλεηαίξσλ θαη απφιπηε πιεηνςεθία επί ησλ ςήθσλ ηνπ ελ 

ιφγσ ζπλφινπ (αξ.11παξ.1Ν.1667/86). 

3.-Πίλαθαο ησλ επηβιεζεηζψλ εθηάθησλ εηζθνξψλ θαη ησλ ηπρφλ θαζπζηεξνπκέλσλ 

ηαθηηθψλ ππνβάιιεηαη ακειιεηί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζην Δηξελνδηθείν, ην 

νπνίν  θαη  ηνλ  θεξχζζεη  ηίηιν  εθηειεζηφ (αξ.11παξ.1Ν.1667/86). 

4.-ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο ηνπ αξ.11παξ.1Ν.1667/86 ν πλεηαηξηζκφο θεξχζζεηαη ζε 

πηψρεπζε κε αίηεζε νπνηνπδήπνηε δαλεηζηή ηνπ εθ΄φζνλ ε δηνίθεζή ηνπ δελ ζπγθαιεί 

ην ψκα γηα ηελ επηβνιή ηεο  επηβαιιφκελεο  εθηάθηνπ εηζθνξάο ή εθ΄φζνλ ε επηβνιή 
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ηεο δελ απνδψζεη  ηα ζθνπνχκελα απνηειέζκαηα. Δηζεγεηήο δηθαζηήο είλαη εθ ηνπ 

λφκνπ ν Δηξελνδίθεο θαη ζχλδηθνο ν ππνδεηθλπφκελνο απφ ηελ πιεηνςεθία 

ησλ πηζησηψλ εθηφο εαλ απηφ δελ επηηξέπεηαη απφ ζπληξέρνληα ζπνπδαίν ιφγν 

(αξ.11παξ.2Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΥΡΗΗ  – ΙΟΛΟΓΙΜΟ , ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ , ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

1.-Η δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είλαη εηήζηα θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. 

Μεηά ην ηέινο ηεο θαη εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ππνβάιιεη ζηε ζπγθαινχκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε πξνο έγθξηζε ηνλ 

θαηαξηηδφκελν ηζνινγηζκφ, ην ινγαξηαζκφ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη ηνλ απνινγηζκφ 

καδί κε ηελ πξνβιεπνκέλε έθζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. Ο ηζνινγηζκφο θαη ν 

ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο πξέπεη  λα έρνπλ δνζεί απφ ηε δηνίθεζε πξνο 

έιεγρν ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην 30 εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζχγθιεζεο ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε επνπηεία ηνπ πλεηαηξηζκνχ εθπνλεί 

ηελ έθζεζή ηεο πξνο ην ψκα εληφο δεθαπελζεκέξνπ απφ ηεο πεξηειεχζεσο ζηα ρέξηα 

ηεο ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ δεκνζηεπηέσλ εληφο κελφο απφ ηεο εγθξίζεψο ηνπο απφ ην 

ψκα ζε κηα αζελατθή εκεξήζηα εθεκεξίδα (αξ.9παξ.3Ν.1667/86). 

2.- Ο πξνυπνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη θαη ηίζεηαη πξνο ςήθηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε . 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΣΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ 

1.-Ο πλεηαηξηζκφο ηεξεί ηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία 

θαη επί πιένλ ηα θάησζη, ζεσξνχκελα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην 

Δηξελνδίθε: 

α.- Βηβιίν Μεηξψνπ κειψλ, φπνπ θαηαρσξνχληαη γηα θαζέλα ηνπο ε εκεξνκελία 

εγγξαθήο, ην νλνκαηεπψλπκν θαη παηξψλπκν,  ην επάγγεικα, ε δηεχζπλζε θαηνηθίαο, ν 

αξηζκφο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηνπ κεξίδσλ θαη ε αμία ηνπο  - θαη ε ρξνλνινγία θαη ν 

ιφγνο ηπρφλ εμφδνπ ηνπ. Σν κεηξψν κειψλ  ηεξείηαη  ππνρξεσηηθά  ειεθηξνληθά  θαη  ε 

ηήξεζή ηνπ ειέγρεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.. 

β.- Βηβιίν  Πξαθηηθψλ  ηεο  Γεληθήο  πλέιεπζεο. 



  [21]  

 

γ.- Βηβιίν  Πξαθηηθψλ  ζπλεδξηάζεσλ  ηνπ  Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ  - θαη  

δ.-Βηβιίν Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ (αξ.9παξ.1 

Ν.1667/86). 

2.-Πξναηξεηηθψο κπνξεί λα ηεξνχληαη θαη άιια βηβιία, φπσο, ελδεηθηηθψο, Βιβλίο 

Ππακηικών κοινών ζςνεδπιάζεων ηων δςο Σςμβοςλίων ηνπ πλεηαηξηζκνχ,  

Βιβλίο Κηημαηολογίος κε θαηαρψξεζε ησλ νηθνπεδηθψλ κεξίδσλ ησλ κειψλ  

θαη ησλ κεηαβνιψλ ζ΄ απηέο, θαη ησλ ζηνηρείσλ ησλ ρνξεγνχκελσλ νηθνδνκηθψλ 

 αδεηψλ, βηβιίν Γαλεηνιεπηψλ,  Βιβλίο Ππωηοκόλλος ειζεπσομένηρ και εξεπσομένηρ 

αλληλογπαθίαρ , Βιβλίο Ταμείος, Βιβλίο Απογπαθών και Ιζολογιζμών θαη 

Ημεπολόγιο καηασώπιζηρ ημεπηζίωρ ηων ππαγμαηοποιούμενων ειζππάξεων και 

πληπωμών  (αξ.9παξ.2 Ν.1667/86). 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΦΡΑΓΙΓΑ 

Ο πλεηαηξηζκφο ρξεζηκνπνηεί δηθή ηνπ ζθξαγίδα, θπιαζζνκέλε απφ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα θαη θέξνπζα ηελ επσλπκία ηνπ, ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ θαη ηε 

δηεχζπλζε  ησλ  γξαθείσλ  ηνπ ,   ηνλ  αξηζκφ  Φνξνινγηθνχ  ηνπ  Μεηξψνπ θαη ην έηνο 

ηδξχζεσο ηνπ.  Η ζπλεηαηξηζηηθή ζθξαγίδα θπιάζζεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα.  

ΑΡΘΡΟ 22 

Η ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΑΡΥΗ 

Δπνπηεχνπζα αξρή γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ησλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη γηα ηα πνιενδνκηθά/ρσξνηαμηθά ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Δλεξγείαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (άξζξα 39παξ.1Ν.4030/11 θαη 

31παξ.3α Ν.4067/12). 

ΑΡΘΡΟ 23 

 Η ΓΙΑΛΤΗ ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ 

1.-Ο πλεηαηξηζκφο δηαιχεηαη αλ: 

     α.-Απνθαζηζζεί ε δηάιπζή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, θαη΄αξ.5 παξ.4 Ν.1667/86 

(αξ.10 παξ.1γ Ν.1667/86). 

     β.-Σα κέιε ηνπ κεησζνχλ θάησ ησλ δέθα (αξ.10παξ.1α Ν.1667/86). 
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     γ.-Κεξπρζεί ζε πηψρεπζε θαη΄αξ.11 Ν.1667/86 (αξ.10παξ.1δ Ν.1667/86).  

2.-Η δηάιπζε θαηαρσξείηαη ζην ηεξνχκελν ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ Μεηξψν 

πλεηαηξηζκψλ (αξ.10παξ.1Ν.1667/86). 

3.-Σε δηάιπζε αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε πξαγκαηνπνηνπκέλε κε επηκέιεηα 

 ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ θαηά ηνλ ρξφλν δηαιχζεσο 

(αξ.10παξ.2Ν.1667/86).Δηδηθψο επί πησρεχζεσο ε εθθαζάξηζε ρσξεί θαηά ηε  

δηαδηθαζία  ηνπ   Δκπνξηθνχ   Νφκνπ (αξ.10παξ.2Ν.1667/86). 

4.-Αλ ν πλεηαηξηζκφο δηαιπζεί ιφγσ πηψρεπζεο πνπ ζα αλαθιεζεί ή πεξαησζεί 

κε ζπκβηβαζκφ κπνξεί λα αλαβηψζεη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, 

ιακβαλνκέλε θαη΄αξ.5παξ.4Ν.1667/86 θαη θαηαρσξνπκέλε ζην Μεηξψν ησλ 

πλεηαηξηζκψλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ.Αλ δηαιπζεί ιφγσ κείσζεο ησλ κειψλ 

ηνπ θάησ ησλ δέθα ε αλαβίσζε θαζίζηαηαη δπλαηή αλ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί 

εληφο ηξηκήλνπ ν απαηηνχκελνο αλσηέξσ ειάρηζηνο αξηζκφο ζπλεηαίξσλ 

θαη αθνινπζήζεη κέζα ζ΄ελαλ αθφκα κήλα απφθαζε πεξί αλαβίσζήο  

ηνπ απφ εθηάθησο ζπγθαινπκέλε Γεληθή πλέιεπζε.Η αλαβίσζε απνθιείεηαη  

ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ησλ φζσλ δηθαηνχληαη ζηνπο 

ζπλεηαίξνπο (αξ.10 παξ.3 Ν.1667/86). 

5.-ε πεξίπησζε αλαβίσζεο ν πλεηαηξηζκφο ζεσξείηαη σο κεδέπνηε δηαιπζείο (αξ.10 

παξ.3Ν.1667/86). 

                                                 ΑΡΘΡΟ 24 

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο απφ ζπλεηαίξν ζε ηξίην νηθνπέδνπ ηνπ θαη εθ΄φζνλ 

εθθξεκνχλ νθεηιέο ηνπ ζην ζπλεηαηξηζηηθφ ηακείν, ν κεηαβηβάδσλ ππνρξενχηαη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πλεηαηξηζκνχ, είηε εμνθιψλ ν 

ίδηνο ην ρξένο, είηε επηβάιισλ ζηνλ πξνο νλ ε κεηαβίβαζε  ηελ αλαδνρή ηνπ , άιισο  ν 

νθεηιέηεο  παξακέλεη ππφρξενο ζηελ θαηαβνιή ησλ νθεηινκέλσλ, παξά ηελ 

ρσξνχζα κεηαβίβαζε, θαζψο θαη επιφγνπ απνδεκηψζεσο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ 

πλεηαηξηζκνχ. 

ΑΡΘΡΟ 25 
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Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζέιεη αλαθχςεη ρσξίο πξφβιεςε ξχζκηζήο ηνπ ζην 

παξφλ εθαξκνγή ζα έρνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1667/86 θαη ηεο εηδηθήο 

ζπλεηαηξηζηηθήο λνκνζεζίαο, ζπκπιεξσκαηηθψο δε θαη νη δηαηάμεηο, γεληθφηεξα,  

ηνπ  Δκπνξηθνχ  θαη  Αζηηθνχ  Γηθαίνπ. 

 

Αζήλα, ……./……/…… 

Ο                                                                                          Ο 

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ  Γ.                                                             ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

   Ο                                                                                            Η   

ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ Γ..                                                                 ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ                                                              


